
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

روا في أنفسهم نادمين ويقول الذين سدائرة فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أ

أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت 

آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

  . يجاهدون في سبيل اهللا وال يخافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم ))

ا ى اهللا سبحانه وتعاىل أن يتخذ املؤمنون اليهود والنصارى أولياء بني أن من ؛ مل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

فترى الذين في قلوبهم مرض  ((الناس من يف قلبه مرض يسارع يف هؤالء اليهود والنصارى فقال جل وعال: 

ذلك بألسنتهم  بينا أم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة )) ((وهذه فسرناها من قبل  يسارعون فيهم ))

؛ فقال اهللا تعاىل  ـ  ؛ والدائرة هي الشيء املهلك فيما بينهم أو إذا المهم الئم ويقولون ذلك أيضا يف قلوم

فترى الذين يسارعون في قلوبهم مرض يسارعون  ((  قبله ؟ نعم . )) فعسى اهللا ((وأظن هذا مبتدأ الدرس ـ 

ا على املرض أمراض القلوب وأا متنوعة كأمراض األبدان وأن تكلمن فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ))

ومل يقل يسارعون يف مواالم ألن هذا أعم، يعين يف مواالم ومودم ويف مجيع  )) يسارعون فيهم ((قوله: 

أن  ((أي خناف  نخشى )) (( أي يقولون بألسنتهم بعضهم لبعض وبقلوم أيضا . يقولون )) (( شئوم .

 يقول اهللا عز ؛ فنوايل هؤالء ليكون لنا عندهم يد حنتمي ا م . أي نائبة من نوائب الدهر دائرة )) تصيبنا

عسى من أفعال الرتجي لكنها بالنسبة هللا عزوجل أي لفعله سبحانه  فعسى اهللا أن يأتي بالفتح )) ((وجل: 

حصوله بعش الشيء واهللا عزوجل ال يصعب وتعاىل ال ميكن أن نقول إا للرتجي ألن الرتجي هو متين ما يصعبه 

أي مبعىن حقا سيقع؛ لكنه  عسى من اهللا واجبة ) (؛ وهلذا قال بعض املفسرين وأظنه ابن عباس:  عليه شيء

و أشبه ذلك من أجل أن يتعلق  فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم )) ((سبحانه وتعاىل يأيت ا بعسى مثل 

؛ لكن  لو أخرب بأن هذا سيكون العتمد على هذا اخلرب الصادق وأنه سيكون؛ ألنه  القلب رجاء باهللا عزوجل

الفتح املراد به  فعسى اهللا أن يأتي بالفتح )) (( إذا قيل: فعسى، صار القلب متعلقا برجاء اهللا تبارك وتعاىل .

؛  فقد جاءكم النصريعين إن تستنصروا  إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح )) ((النصر كما قال اهللا تبارك وتعاىل: 

وقيل املراد بالفتح فتح مكة ولكن الصواب األول يعين أن املراد به النصر وذلك من أجل أن يعم فتح مكة وغريه 

؛ وذلك يف بيان خماض هؤالء الذين يف قلوم  األمر من عنده يعين الشأن من عنده أو أمرا من عنده )) (( .

اهللا تبارك وتعاىل أميا فضيحة يف القرآن الكرمي يف التوبة ويف سورة مرض وهم املنافقون فيفضحهم وقد فضحهم 

؟ األمر هو الشأن لكن ما املراد به ؟  ؛ إذا األمر من عنده هو أيش احلشر وغريها فضحهم اهللا وبني خمازيهم



حنن إىل املسلمني ويقولون ؛ ألن هؤالء الذين يف قلوم مرض يأتون  فضيحة هؤالء الذين يف قلوم مرض

فيصبحوا على ما أسروا في  (( . (( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ))مسلمون ويتظاهرون باإلسالم 

 كلمة يصبحوا هنا تعين فيئول أمرهم إىل هذا سواء أدركوا ذلك يف املساء أو أدركوه يف الصباح  أنفسهم نادمين ))

ون ندمه يف الليل أو يف املساء فيعرب أحيانا باإلصباح على ، وهذا تعبري لغوي سائر يقال: أصبح فالن نادما، ويك

فيصبحوا على ما  ((؛ وقال:  ، عن حصول الشيء يف أي وقت كان أيش ؟ يعرب باإلصباح عن حصول الشيء

أن يأتي  ((يصبحوا أين النون فيها ؟ حمذوفة ؛ ملاذا ؟ ألا معطوفة ؛ معطوفة على أيش ؟ على  أسروا نادمين ))

عسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فأن يصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني؛ فيكون داخلة ؛ ف ))

؛  ؛ عن من ؟ عن املؤمنني أي ما أخفوه يف أنفسهم على ما أسروا في أنفسهم )) ((وقوله:  حتت خرب عسى .

 ى ما أسروا في أنفسهم نادمين ))عل ((ألم خيفون عن املؤمنني أم يسارعون يف هؤالء ولكن اهللا فضحهم 

، هذا  من املرء مما خيفق فعله أو قولهوالندم انفعال نفسي على ما  ؛ وهلذا جاءت بالياء . نادمني خرب يصبحوا

؛ وكل إنسان حيس يف نفسه على معىن الندم ألنه فعال نفسي حيصل بأيش ؟ بالتأسف على ما مضى  هو الندم

يف هذه اآلية الكرمية يبني اهللا تبارك وتعاىل أن الذين يف  الندم .؛ وهلذا من شروط التوبة  مما خيفق فعله أو قوله

منها: أن كل من يسارع يف موادة الكافرين  قلوم مرض وهم املنافقون يسارعون يف مودم فيستفاد منها فوائد :

ـ  ف حىت يصل إىل الكفر ـ والعياذ باهللاوينبين على ذلك أن هذا املرض رمبا يتضاع ويف مناصرم ففي قلبه مرض .

ومن فوائدها: أن من سارع فيهم ففي  ومن فوائدها: التحذير الشديد من مواالة هؤالء الكفار واملسارعة فيهم . .

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: ضعف توكل املنافقني على اهللا وأم إمنا يتوكلون على األمور املادية  . قلبه مرض

ومن فوائدها: أن من  . يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة )) ((؛ لقوله:  ن فيها النصراليت يظنو 

أشار على والة األمور باملسارعة يف موادة الكفار ويف مناصرم فإن فيه شبها من هؤالء املنافقني ؛ وقد تكلم 

سلمني ـ ويريد بذلك والة املسلمني يف الشيخ حممد رضا يف تفسريه على هذه اآلية كالما جيدا يف أن والة امل

ومن فوائد هذه اآلية  املكان الذي هو فيه الذين استعمرهم الكفار ـ يسارعون يف موادة الكفار ومناصرم .

فعسى اهللا أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده  ((؛ لقوله:  الكرمية: بشارة املؤمنني بأن الفتح والنصر سيكون هلم

، ما  وهذا مشاهد أو أمر من عنده )) ((؛ تؤخذ من قوله:  أن املنافق البد أن يفضحه اهللا ومن فوائدها: . ))

، البد أن يظهر  أسر كما قال احلسن: ما أسر أحد سريره إال أظهرها اهللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه

املنافقني مما سيقع م من الندم على ما ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حتذير  نفاق املنافق إال أن يتوب إىل اهللا .

 ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  . فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين )) ((؛ لقوله:  أسروا يف أنفسهم



 يقول )) (( وفيها قراءة ثالثة ، ويقول )) ((،  ويقول )) ((اآلية ثالث قراءات: ويف هذه  ويقول الذين آمنوا ))

؛ ومر علينا مثلها يف أي  وهذه من غرائب القراءات أن حيذف حرف من القرآن يف إحدى القراءات؛  بدون واو

كيف سارعوا ؟ سارعوا بالواو وبدون واو ؛ إن كان هذا فأنا نسيت لكن مر علينا يف   وسارعوا )) ((سورة ؟ 

عليم وقالوا اتخذ اهللا  واهللا واسع ((فاحتة ؟ ال هذه بس كلمة واحدة لكن حذف حرف مر علينا يف البقرة 

 وسارعوا )) ((بسقوط الواو؛ أما آل عمران  واهللا واسع عليم قالوا اتخذ اهللا ولدا )) ((فيها قراءة:  ولدا ))

، ويف سورة  ، يف آل عمران أراجعها اآلن ، أي نعم فيها قراءة يف الواو فتكون اآلن ثالثة ثالث آيات: يف البقرة

ويقول الذين  (( الث قراءات: بالرفع والنصب مع ثبوت الواو، وبالرفع مع حذف الواو .املائدة ؛ املهم إن فيها ث

ب يعين إعجبوا أيها الناس االستفهام هنا للتعجي آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أيمانهم إنهم لمعكم ))

ون باهللا جهد أميام أم مع هلؤالء الذين أقسموا باهللا جهد إميام إم ملعكم ؛ والشك أن املنافقني يقسم

 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا )) (( ((،  وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا )) ((املؤمنني 

؟ للتعجيب يعين اعجب أيها اإلنسان من  إذا االستفهام أليش أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد إيمانهم ))

أي  به أقسموا الذين أقسموا باهللا جهد أيمانهم )) ((،  هؤالء الذين يقولون إننا ملعكم كيف كانت حاهلم

 ، هذا القسم واليمني معناها واحد وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة خمصوصةقسام واحللف ؛ واإل حلفوا به

، هذه حروف القسم، الواو والباء والتاء؛  ، وهي الواو والباء والتاء ورة خمصوصة، تأكيد شيء بذكر معظم بص

، والبد  تقول و اهللا وتقول باهللا وتقول تاهللا ؛ إذا البد أن يكون هناك تأكيد، والبد أن يكون احمللوف به معظما

، واحللف بالنذر،  بالطالقأن تكون ذه الصيغة؛ يوجد أشياء تكون مبعىن اليمني لكنها ليست ميينا كاحللف 

 أقسموا باهللا )) ((؛  واحللف بقول لعمرك، وما أشبهها هذه ليست ميينا اصطالحا وإن كان معناها معىن اليمني

جهد  (( ؛ واإلقسام واحللف واليمني معناها تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة خمصوصة . إذا أقسموا أي حلفوا

ألميان، وأبلغ ما يكون من األميان إما أن يكون بالصيغة وإما بقرنه بالشهادة يعين أبلغ ما يكون من ا )) أيمانهم

، هذا  ؛ فمثال إذا قال: أشهد باهللا مقسما به أن كذا كذا وكذا وإما بقرنه بالدعاء على اهلالك وما أشبه ذلك

؛ هؤالء يقسمون أقوى وأشد ما يكون  ؛ وإذا قال: واهللا إين لفاعل كذا وكذا، هذا مؤكد بالصيغة مؤكد بالشهادة

وقوله:  ، يقسمون بذلك إم معهم لكنهم ليسوا معهم . مع من ؟ مع املؤمنني إنهم لمعكم )) ((من اإلقسام 

؛ يعين إن  قالوا إنه حيتمل أن يكون من مجلة القول وحيتمل أن يكون استئنافا من عند اهللا حبطت أعمالهم )) ((

يعين كأنه قال: وما هم معكم ألم  لمعكم )) مإنه ((صار كالتعليل أو كالبيان لقوله:  قلنا إنه من مجلة القول

يعين إن اهللا أخرب وقيل إا من عند اهللا  ، وال حتبط إال بالكفر والكافر ليس مع املؤمن قطعا . حبطت أعماهلم



؛ وحبوط الشيء مبعىن ذهابه  ةاملؤمنني بأن هؤالء حبطت أعماهلم حىت وإن تظاهروا باإلسالم فأعماهلم حابط

، وإذا  العمل هنا يشمل القول والفعل واالعتقاد إذا أطلق حبطت أعمالهم )) ((سدى ال ينتفع به وال يعتد به؛ 

، املعىن  قلنا إن أصبح هنا مبعىن ؟ صار فأصبحوا خاسرين )) (( قرن العمل بالقول صار املراد به عمل اجلوارح .

أم بعملهم هذا صاروا خاسرين فعندهم الندم كما سبق يف اآلية األوىل وعندهم اخلسران ـ والعياذ باهللا ـ وأم مل 

يرحبوا ولن يرحبوا أيضا مع أن املنافقني يعتقدون أم ؟ أم منفعون وأم هم املصلحون وأم هم الذين أرادوا 

من فوائد هذه  يقة هم املفسدون وال إحسان وال توفيق بل هم اخلاسرون .؛ ولكنهم يف احلق اإلحسان والتوفيق

اآلية الكرمية: أنه جيوز للمرء أن جيري الكالم على سبيل التعجيل فيمن يستحق العجب منه وال يعد ذلك من 

ن فوائد اآلية ومنها م ؛ ألن اهللا تعاىل ذكر هذا عن املؤمنني ومل ينكره عليهم بل ذكره كاملدح هلم . باب الغيبة

؛ وهلذا قال بعض الناس: إذا رأيت الذي يكثر  الكرمية: كذب املنافقني وأم يروجون باطلهم ونفاقهم يف األميان

األميان على ما ال حيتاج إىل كثرة األميان فاعلم أنه كاذب ألنه يريد أن يروج كذبه بأيش ؟ بكثرة أميانه وإال 

 وأ؛ بل وال حيتاج إىل ميني أصال ألنه واثق بنفسه إال إذا كان املخاطب منكرا  فالصادق  ال حيتاج إىل كثرة األميان

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املنافقني يقسمون باهللا ويظهرون تعظيم اهللا كما أم يذكرون  يؤكده . شاكا فقد

اهللا وإياكم من ذلك ـ لعدم اهللا ويصلون ويتصدقون لكن كل هذا ال ينفعهم لعدم اإلميان يف قلوم ـ أجارنا 

حبطت أعمالهم  ((؛ لقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عمل املنافق حابط اإلميان ال ينفعهم هذا كله .

، يف اآلخرة قطعا ال تنفع، يف الدنيا قد  لو أنه تصدق هل تنفعه الصدقة ؟ ال تنفع وال ميكن أن ينفعه عمله . ))

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  ؛ لكن يف اآلخرة قطعا ال ينتفع به . اله وكثرته لينفع غريهيثاب عليها بالربكة يف م

؛ ووجه ذلك إن فضحه اهللا يف الدنيا تبني وخسر وصار مكروها  أن املنافق خاسر مهما ظن من الربح فإنه خاسر

 منتفعا بدنياه ألنه خسر الدنيا واآلخرة .؛ فحينئذ ال يكون  عند الناس وإن مل يفضحه اهللا يف الدنيا ففي اآلخرة

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 وما فائدة التصدير اخلطاب بالنداء مث بوصف اإلميان يا أيها الذين آمنوا )) ((سبق لنا الكالم على قوله:  . ))

 ((؛ أما على قراءة  باإلدغام يرتد )) ((، و بفتح اإلدغام يرتدد )) ((فيها قراءتان:  من يرتد )) ((: وقوله .

؛ نقول ملا أدغمت  ، مفتوحة يا إخوان ال من يرتد )) ((؛ لكن  فهي جمزومة واجلزم ظاهر مبن الشرطية ارتدد ))

يعين  عن دينه )) من يرتد منكم عن دينه )) (( (( الدال يف األخرى حركت الثانية بالفتح اللتقاء الساكنني .

ألن  ؛ الفاء رابطة للجواب جواب الشرط فسوف يأتي اهللا بقوم )) (( عن عمله الذي يدين اهللا به وهو العبادة .

  ، والبقة مذكورة يف بيت ما هو ؟ هذا أحد املواضع السبعة اليت جيب اقرتاا بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط



   اسمية طلبية وبجامد  وبما وقد وبلن وبالتنفيس                               

هذه سبعة مواضع إذا وقعت جوابا للشرط سواء كان الشرط جازما أم غري جازم فالبد أن تقرتن بالفاء وال حتذف 

لواجب أن ؛ وا من يفعل اهللا احلسنات اهللا يشكرها إال قليال والسيما عند ضرورة الشعر كما يف قول الشاعر:

قالوا إن سوف والسني تتفقان يف  فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه )) (( يقال: فاهللا يعين مجلة امسية .

فسوف  ((؛  ؛ لكنهما ختتلفان بأن السني تدل على الفورية وسوف تدل على اإلمهال داللتهما على التأكيد

االرتداد عن  يعين غري مرتدين ومل نتكلم على االرتداد ما هو ؛ بقوم )) يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه ) ((

، لو قرأت يف مجيع ما كتبه الفقهاء يف كتاب املرتد لوجدته  ؛ إما اجلحود وإما االستكبار الدين ينحصر يف شيئني

،  ن امتثال؛ واالستكبار ع ؛ اجلحد يعين تكذيب يف األخبار ال خيرج عن هذين األمرين ومها: اجلحد واالستكبار

 (( الردة تعود على هذين األمرين وما يذكر من التفاصيل فهذا عبارة عن تشقيق يف هذه اجلملة وتفريع عليها .

، أعزة على الكافرين ،  ، أذلة على املؤمنني ، وحيبونه حيبهم : وذكر أوصاف فلنعددها فسوف يأتي اهللا بقوم ))

م ؛ ستة أوصاف يعين إن ارتددمت فلن تضر اهللا شيئا ولن تضر اإلسالم جياهدون يف سبيل اهللا، وال خيافون لومة الئ

فما معىن احملبة ؟ احملبة هي احملبة وال ميكن أن  . يحبهم ويحبونه )) ((شيئا بل إن اهللا سيأيت بقوم هذه صفام 

، لو قلت ما هو  ؛ وهكذا مجيع األشياء االنفعالية ال ميكن أن حتدها أكثر من لفظها تعرفها بأوضح من لفظها

روضة احملبني "  ؛ وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف الكتاب املنسوب إليه وهو " الغضب ؟ الغضب هو الغضب

، كلها تفسري هلا بلوازمها أو آثارها أو ما أشبه  ذكر األمساء كثرية يعين تعريفات كثرية لكنه قال كلها ال تصح

لكن جيب أن نعلم أن حمبة اهللا ختالف حمبة اإلنسان  ويحبونه )) ((؛  هو سبحانه وتعاىل يحبهم )) (( ذلك .

أذلة على  أذلة على المؤمنين )) (( . ليس كمثله شيء )) ((؛ ألن اهللا تعاىل يقول:  يف أسباا وآثارها وكيفيتها

ي يتواضعون كما املؤمنني يعين أم ال يستكربون على املؤمنني وال يرتفعون عليهم بل يتطامنون هلم ويذلون هلم أ

؛ وهلذا عديت  محمد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم )) ((يف قول اهللا تبارك وتعاىل: 

، يعين ذوي شفقة عليهم وحنان عليهم  ؛ بل قال: أذلة عليهم أذلة بعلى دون الالم يعين مل يقل: أذلة للمؤمنني

، يرون الكافرين القوة والعزة واالفتخار مبا  أعزة يعين أقوياء افرين ))أعزة على الك (( . واستكبار ... دون استع

واجلهاد بذل اجلهد إلدراك الشيء واملراد به هنا بذل  يجاهدون في سبيل اهللا )) ((ثالثا:  هم عليه من الدين .

 صلى اهللا عليه وآله ، مث إن كان إلعالء كلمة اهللا فهو جهاد يف سبيل اهللا؛ وقد بني النيب اجلهد لقتال األعداء

وسلم اجلهاد يف سبيل اهللا بأنه الذي يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العلياء ال ألن يعلوا هو بل لتكون كلمة اهللا هي 

( ، فقد سئل النيب عليه الصالة والسالم يف الرجل يقاتل شجاعة ومحية ورياء أي ذلك يف سبيل اهللا ؟ قال:  العليا



وسبيل اهللا طريق املوصل إليه؛ وقد أضافه اهللا إىل  هي العليا فهو في سبيل اهللا )من قاتل لتكون كلمة اهللا 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل  ((نفسه  وأضافه إىل غريه فقال تعاىل: 

األول أنه هو  وأضاف اهللا السبيل إليه يف آيات كثرية وال منافاة فإن اهللا أضاف السبيل إليه لوجهني: المؤمنين ))

أما  ؛ والثاين أا موصلة إليه كما تقول هذا سبيل مكة ، تعين طريقها املوصل إليها . الذي شرعه وفتح طريقا إليه

؛ فلما اختلفت اجلهة مل  باعتبار وإىل املؤمنني باعتبار ؛ فهو مضاف إىل اهللا إضافته إىل املؤمنني فألم سالكوه

عذل يعين إنسان ما خياف إذا جاهد يف سبيل اللوم هو ال وال يخافون لومة الئم )) ((قال:  يكن هناك تناقض .

د أن ، ال يري اهللا وصار عزيزا على الكافرين ذليال على املؤمنني ال يهمه أن يالم أو ال يالم ألنه يريد هدفا آخر

 ((؛ وقوله:  يكون حممودا عند الناس أو مذموما عندهم وإمنا يريد مرضاة اهللا سبحانه وتعاىل وال خياف لومة الئم

، الئم نكرة فيشمل كل من  ؛ أخذنا أي لومة من كلمة لومة وهي وحدة يعين أي لومة من أي الئملومة الئم )) 

ذلك  ((مث قال اهللا عزوجل:  أو غريه ال خيافون لومة الئم .يلوم سواء كان من األقارب أو األباعد أو األصحاب 

أي عطاءه  فضل اهللا )) ((؛  املشار إليه االتصاف ذه األوصاف ذلك )) فضل اهللا يؤتيه من يشاء )) ((

، والدليل على هذا  ولكن كل شيء مقرونا باملشيئة فاعلم أنه مقرون للحكمة والبد يؤتيه من يشاء )) ((ورزقه 

فال يشاء شيئا إال وهو يعلم أن  وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما )) ((اهللا تعاىل: قول 

أو يف كل صفاته ؟ أيهما واسع أي يف فضله  واسع )) ((وقوله:  احلكمة يف مشيئته حىت يفعله سبحانه وتعاىل .

؛ فإذا قلنا  حيتمل سواء يف الكتاب أو السنةأعم ؟ كل صفاته؛ وإذا جاءك معىن أعم فخذ به إذا كان النص 

واسع يف فضله وعطائه نعم هو واسع يف فضله وعطائه لكن إذا قلنا واسع يف مجيع صفاته فإن ذلك أعم واألخذ 

، كما  أي ذو علم والعلم واسع وإال غري واسع ؟ واسع عليم )) ((وقوله:  باألعم أوىل ألنه يدخل فيه األخص .

يف هذه اآلية من الفوائد؛ أوال:  . ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما )) ((وقال تعاىل:  يم ))واسع عل ((قال: 

هكذا قال كثري من املفسرين إن هذا إشارة  )) من يرتد فسوف ((؛ لقوله:  اإلشارة إىل أن من املؤمنني من سريتد

يكون املراد باآلية التحذير من الردة ألنه قد ؛ ؛ ويف نفسي من هذا شيء  إىل أنه سيكون من املؤمنني من يرتد

، قال العلماء إنه وقعت ردة  بقطع النظر هل تقع أو ال تقع؛ أما كوا واقعة فهذا الشك فيه أا وقعت الردة

 ، ثالثة يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم، وسبعة يف عهد أيب بكر وواحدة يف عهد عمر إحدى عشر طائفة

لرسول ظهر مسيلمة واألسد العنسي وصاحب غسان ويف عهد أيب بكر سبع طوائف  ؛ يف عهد ا، من طوائف 

كلهم مرتدون ولكن اهللا سبحانه وتعاىل دحرهم ـ احلمد هللا ـ ومل تكن هلم قائمة وعرف كذم وردم ؛ املهم هذه 

ملتقدمني واملتأخرين ولكنه الفائدة وهي أن اآلية تشري إىل أنه سيكون من املؤمنني من يرتد قاهلا كثري من املفسرين ا



ومن  . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم )) ((ال يظهر يل إذ قد يكون املراد بذلك التحذير كقوله: 

 ((فوائد هذه اآلية الكرمية: إن اهللا غين عن العباد لو ارتد قوم جاء اهللا بقوم آخرين كما قال اهللا تبارك وتعاىل: 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املرتدين مبغوضون  . يركم ثم ال يكون أمثالكم ))وإن تتولوا يستبدل قوما غ

ومن فوائد هذه اآلية  . فسوف يأتي اهللا بقوم يحبهم ويحبونه )) ((؛ تؤخذ من أين ؟ من قوله:  عند اهللا

ومن فوائد هذه اآلية  نهم .الكرمية: بيان قدرة اهللا تعاىل، وأنه سبحانه وتعاىل إذا أذهب أقواما أتى بآخرين خري م

وسوف  فسوف يأتي اهللا )) ((؛ تؤخذ من أين ؟  الكرمية: إثبات أفعال اهللا االختيارية يعين اليت يفعلها باختياره

 ؛ وإمنا ذكرت ذلك ألن كثريا من املتكلمني من األشاعرة وغريهم ينكرون أن تقوم األفعال االختيارية هللا للمستقبل

، تعليله ؟  ، ليس فيه شيء من صفات اهللا إال وهو أزيل أما الشيء حادث ال ميكن ال أزيل، يقول ما فيه شيء إ

، وهذا الشك إنه خطأ بل كون أفعاله ال حادثة تدل على كماله سبحانه  يقولون إن احلوادث ال تقوم إال حبادث

ومن  . وجل وتنقص يف اهللا عز؛ فإذا قلنا إنه ليس يفعل فالشك أن هذا تعطيل حمض  وتعاىل وأنه فعال ملا يريد

 يحبونه )) (وهللا يف ( يحبه )) ((؛ من اهللا يف أي كلمة ؟ يف  فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احملبة من اهللا وهللا

، ويف آيات كثرية إثبات احملبة من اهللا  وهذه اآلية مجعت بني حمبة اهللا لعباده الصاحلني وحمبة عباده الصاحلني هللا

الصاحلني املستحقني هلا وهي عندنا معاشر أهل السنة الذين نأخذ مبا أخذ به السلف الصاحل حمبة لعباد اهللا 

، إما  حقيقية تليق باهللا عزوجل؛ وعند آخرين ليست حمبة حقيقية بل حيرفوا إما بالثواب وإما بإرادة الثواب

صل خملوق لكن ال جيعلون احملبة صفة بالثواب عند من ال يثبت الصفات السبع، يثبتون الثواب ألن الثواب منف

؛ وهلذا األشاعرة جتدهم يفسروا إما بإرادة  قائمة باهللا؛ أو إرادة الثواب عند من يثبت الصفات السبع كاألشاعرة

؛ لكنهم متناقضون يف الواقع ألن الثواب ال يقع إال بإرادة وإرادة الثواب لغري حمبوب أمر  الثواب وإما بالثواب

؛ لكنهم متناقضون؛ وهكذا مجيع األقوال الباطلة  ؛ فإن اهللا ال يثيبه إال وقد أحب عمله وأثابه عليه كنمنكر ال مي

ولو كان من غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا   ((ـ اجعلوها على بالكم ـ كل األقوال الباطلة جتدوا متناقضة، الدليل 

ه أن يكون متناقضا، فإذا رأيت القول متناقضا فاعلم وهلذا من أكرب األدلة على ضعف القول أو بطالن كثيرا ))

، وأن احملبة اليت جيد اإلنسان يف  ؛ إذا حنن نؤمن بأن اهللا عزوجل حيب وحيب أنه ضعيف ال ميكن أن يكون حقا

قلبه هللا عزوجل ال تساويها أي حمبة، اإلنسان حيب ولده وحيب أباه وحيب أمه وحيب أهله وحيب أصدقائه لكن 

ها ـ والعياذ باهللا ـ، فهي حمبة  غري هذا، من نوع آخر جيد اإلنسان فيها لذة وراحة ال يعرفها إال من فقداحملبة هللا

؛ إذا اآلية فيها رد على من ؟ على األشاعرة واملعتزلة واجلهمية  عظيمة ال تشبه تعلق اإلنسان بغري اهللا عزوجل

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: الثناء على من كان ذليال  . وكل من ال يثبت األفعال االختيارية أو ال يثبت احملبة



 وجل . على املؤمنني، وهو الذي خيفض جناحه هلم ويتطامن ويتواضع فإن هذه من الصفات اليت حيبه اهللا عز

عكس ذلك يؤخذ منها فائدة ثانية: عكس ذلك وهو ترفع اإلنسان عن إخوانه املؤمنني ليس حممودا عند اهللا بل 

؛ ولذلك اعلم أنه كلما ازداد إميانك ازددت تواضعا، وكلما ازداد علمك ازددت تواضعك ؛ بعض  د اخللقوال عن

الناس ـ نسأل اهللا أن ال جيعلنا منهم ـ إذا ازداد علمه انتفخ وتكرب وصار ال يكلم الناس إال بأنفه وصار إذا كلمه 

، وهذا الشك إنه  لكن من باب االستكبارالناس يتجاهل يقول ويش تقول وهو يفهم قد مأل مسعه كالمهم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: الثناء على عزة  ؛ ألنه كلما كثر علمك ينبغي أن يكثر تواضعك . نقص، نقص عظيم

، نرى يف أنفسنا العلو عليهم والظهور  ، أن نكون أعزاء عليهم النفس وقوة الشخصية أمام من ؟ أمام الكفار

 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق )) ((عليهم ال بذواتنا ولكن مبا معنا من الدين ألن اهللا تعاىل قال: 

، جيب علينا حنن املسلمني أن نعرف قيمتنا يف  أي الدين أو الرسول ؟ صاحب الدين ليظهره )) ((أليش ؟  

، هكذا  حق الناس بالبقاء على األرض وأحق الناس يف رزق اهللا وأحق الناس أن نعلوا عليهماتمع األممي وأننا أ

، أعزاء على  إذا كان لنا شخصية إسالمية لكن لضعف اإلميان وضعف التوكل على اهللا عزوجل صرنا أذنابا لغرينا

يعز فيها  هأن يهيئ هلذه األمة أمر رشد نسأل اهللا السالمة والعافية نسأل اهللا  قومنا أيش ؟ أذالء أمام الكافرين  ـ

  .ـ  الطاعة ويذل فيها املعصية

  شيخ بارك اهللا فيك ! هل معاملة فساق املسلمني كمعاملة الكافر من احلب و البغض؟ السائل : 

ألن معه إميان يقتضي أن تكون  ؛ الذي ال خيرج من اإلميان ال ترى نفسك عزيزا عليه وال دليل عليه الشيخ :

 ومعه معصية يقتضي أن تكون عزيزا لكن ال كعزتك على الكافر بل أحبه ملا معه من اإلميان واكرهه ملا معه ذليال

؛ إن كثريا من الفساق اآلن يبتعدون عن االستقامة ألم جيدون من بعض  من املعاصي وحاول أن تصلحه

م سلكوا سبيل الرفق حلصل خريا كثريا .اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر شدة وصعوبة وتنفريا لكن لو أ  

  إذا نصح الرجل إنسانا فقال له ما دخل لك فيكف جييبه ؟ السائل : 

، تقول يا أخي أنت أخي واملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه  إذا قال ويش دخلت وأنت ويش عليك الشيخ :

  ؛ ما يستقيم هذا . أنت فاسق جيب أن نربيك جيب  ؛ أما أن تقول ، واصرب اصرب على ما أصابك بعضا

  هل من اجتمعت فيه صفات املنافقني الظاهرة يكون عمله حابطا كله ؟السائل : 

؛ يف املقابل تأيت املوازنة يعين هناك موازنة بني  ، ما يكون إال بنفاق الكامل احلبوط العمل الكامل ال الشيخ :

. على أيش ؟ .، املقابلة للموازين يوم القيمة . من أعمال املنافقني أو ال احلسنات والسيئات سواء كانت السيئات

  إال للموازنة .



إن  ((ما ميكن أن نقول حيفظ من عمل الصاحل مقادير ذلك، ال ميكن ألنه يأتينا إنسان آخر ويقول  الشيخ :

فيقال إنه موازنة لكن الشك أن الذي فيه خصال املنافقني الظاهرة خيشى أن  الحسنات يذهبن السيئات ))

   تتحول إىل صفات املنافقني الباطنة ألن الشيء جير بعضه بعضا والشبه الظاهر قد يؤدي إىل الشبه الباطن .

ة ويؤتون الزكاة إنما وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصال ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وهم راكعون ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا 

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنين م هزوا ولعبا كالذين اتخذوا دين

من فوائد اآلية الكرمية: فضيلة  أظن بقي علينا مما سبق فوائد من ؟ نعم .؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم . ))

  يجاهدون في سبيل اهللا )) ((اجلهاد يف سبيل اهللا ؛ لقوله: 

 


